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Behörighet/förkunskaper
Kurser i historisk-systematisk teologi på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng, samt kursen AA401
Text och tolkning: Teori och metod inom exegetisk och systematisk teologi eller motsvarande. Dessutom
krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa bred kunskap om modernitetens framväxt och väsentligt fördjupad kunskap om frikyrklighetens
historiska betydelse för områden som religionsfrihet, nya organisationsformer och internationell
mission,
• visa fördjupad kunskap om hermeneutiska och historiska metodfrågor vid tolkningen av teologer och
teologiska strömningar på 1800-talet och under 1900-talets första del.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och analysera hur filosofins utveckling
och samhälleliga faktorer påverkat villkoren för den systematiska teologins verksamhet från och med
upplysningstiden,
• visa färdighet i att kommunicera i såväl nationella och internationella sammanhang och därvid använda
insikter från kyrkans och teologins nyare historia, samt
• visa förmåga att på ett självständigt sätt integrera historiska kunskaper och samtidsanalyser för att
kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad
verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att använda insikter från nyare teologi- och kyrkohistoria för att förstå de
förändringsprocesser som kyrkor genomgår i samtiden och vilka etiska och samhälleliga utmaningar
dessa innebär för kyrkligt engagemang i det civila samhället och i internationella relationer.

Innehåll och syfte
Kursen studerar modernitetens framväxt från 16- och 1700-talet fram till brytningen i västerländsk senmodernitet. Nya former för filosofi och vetenskap har under denna period ställt teologin inför nya
utmaningar som bl.a. sekulariseringen och har medfört stora konsekvenser för kyrkans självförståelse.
Kursen utmanar det som med viss rätta kallas ”majoritetskyrkans perspektiv” på historien. I Skandinavien
betyder det att frikyrkligheten historia och utveckling ofta tonats ned. Inte minst gäller detta för frikyrkans
banbrytande kamp för religionsfriheten, ett starkt engagemang för varje troendes likvärdiga deltagande i
kyrkan samt dess internationella kontakter. Vad händer med detta arv i en global och föränderlig värld?

Undervisning/arbetsformer
Kursens undervisning är förlagd till en intensivvecka med föreläsningar, dialog och seminarier som
samläses med masterkursen MAL529 Nyere teologi og kirkehistorie (Ansgar Teologiske Høgskole).
Veckan förbereds med bokrapporter och en skriftlig examinationsuppgift görs efter kursveckan.

Examination

Obligatorisk närvaro på kursveckans föreläsningar och seminarier (1 hp)
Bokrapporter (varav minst en på engelska) och utkast till examinationsuppgiften (3 hp)
Skriftlig examinationsuppgift (ca 5000 ord) (6 hp)

Betyg

Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U ).
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